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Styrelsemöte 2022-09-08  
       Närvarande:   Anna Berglund, Nina Wahlström, Claes Lindahl, Christer Olsson och Elisabeth Assis.    

 

1. Mötets öppnande 
Den här gången hade vi mötet digitalt. 

Anna hälsade alla välkomna.  

 

2. Föregående Protokoll 
Var okej och godkändes. 

 

3. Kassarapport 
Vi har 40.730 SEK på kontot. 

 

4. Samverkan med Staden 
Nästa möte blir tisdag den 27/9. 

Vi vill ta upp följande frågor: 

• Nyinrättad tjänst: avtal-och boendesamordnare 

• Riktlinjer för LSS-handläggarna 

• Antalet inhyrda respektive anställda handläggare 

• Bostadsförsörjningsplanen och vad händer i Lojo. 

• Anpassningar i särskilt anpassad bostad (LSS) 

• Utrymme i lokalerna – DV 

• Friskvård på jobbet -DV 

• Medtagen matlåda kan intas i personalmatsalen/ äta ute på stan 

 

 

5. Tillgänglighetsrådet (TR) 
Nästa möte blir onsdagen den 21/9 2022. 

• Vi vill veta status på arbetet med Funktionshinderspolitiska Programmet, FHP. 

 

6. LänsFUB 
• Inget nytt att rapportera. 
• Bekanta er gärna med websidan Heja Olika, Startsida för HejaOlika - Hejaolika.se.  

Där finns mycket information att hämta. 

 

7. Politikerträffen 
Genomfördes i Ansgarskyrkan den 22/8. 

Representanter från alla partier deltog och vi hade en bra dialog. 

En resumé från mötet finns på vår hemsida www.fublidingo.se,  

Vi har också skickat den till alla medlemmar antingen via post eller epost. 

Medverkande politiker ska få information om att resumén finns på vår hemsida. 

 

 

8. Övrigt  
• Vi gick igenom Aktivitetslistan som också uppdaterades. 

• Särskilt fokus på att få in nya medlemmar 

• Vi beslutade om beställning av nya foldrar och hållare. 

• Skicka gärna in din epostadress till fublidingo@gmail.com. 
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• Gå gärna in på hemsidan, www.fublidingo.se, och kolla då och då. 

 

 

9. Kommande möten 
Höstens möten blir på torsdagar:  6/10 hos Bosse, den 3/11 hos Lisen o Christer samt 8/12 hos Claes 

med start kl. 19.00.  

 

 

 

                                               

__________________________ _________________________ 

Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare  
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